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INTRODUÇÃO  A adolescência é uma fase de transição onde grandes mudanças acontecem na mente e no
corpo.  Essas  mudanças  influenciarão  nos  hábitos  alimentares,  na  saúde,  na  atividade  física,  na
sexualidade e na forma como o indivíduo percebe o próprio corpo,  ou seja,  na sua imagem corporal.  O
estudo tem como objetivo verificar a prevalência de insatisfação com a imagem corporal em escolares de
11  a  14  anos  de  Bento  Gonçalves,  no  Rio  Grande  do  Sul,  e  verificar  as  possíveis  associações  dos
seguintes  desfechos:  sexo,  idade,  escolaridade  materna,  vítimas  de  Bullying  e  excesso  de  gordura.  
METODOLOGIA Trata-se de um estudo transversal com 916 escolares de 11 a 14 anos matriculados nas
escolas da rede municipal de ensino no ano de 2015. Os dados de identificação, sexo, idade, escolaridade
materna,  insatisfação  com  a  imagem  corporal  e  vítimas  de  bullying  foram  coletados  a  partir  de
questionário  auto-aplicável.  As  variáveis  antropométricas  estudadas  foram  massa  corporal,  estatura,
circunferência  da  cintura  e  abdômen  e  dobras  cutâneas  de  tríceps  e  panturrilha.  A  insatisfação  com  a
imagem corporal  foi  avaliada  por  meio  da  escala  de  nove silhuetas.  E  para  a  avaliação  do  bullying,  foi
utilizado  o  questionário  Kidscape  e  para  a  definição  do  desfecho  foi  utilizada  a  questão  que  identifica
quantas vezes o sujeito sofreu algum tipo de intimidação, sendo considerado Bullying, quando aconteceu
mais  de  uma  vez  no  último  mês  (vítima  de  bullying).  Foi  realizada  uma  análise  descritiva  e  bivariada
entre  as  variáveis  independentes  e  o  desfecho.  RESULTADOS  A  prevalência  de  insatisfação  com  a
imagem corporal  foi  de  71,9%.  Também foram encontradas  12,2% de  vítimas  de  bullying  e  53,9% dos
escolares apresentaram excesso de gordura. A análise bivariada mostrou que os escolares com excesso
de  gordura  tem  mais  do  que  o  dobro  de  chances  (RP=2,49)  de  serem  insatisfeitos  em  relação  aos
escolares com gordura adequada. E filhos de mães com melhor escolaridade apresentaram 32% menos
chances (RP=0,68) de serem insatisfeitos com a imagem corporal em relação aos filhos de mães com pior
escolaridade.  As  variáveis  sexo  e  idade  não  foram  significativas  quanto  ao  desfecho.  CONCLUSÃO  As
prevalências  de  insatisfação  com  a  imagem  corporal  e  excesso  de  gordura  da  população  estudada
encontram-se elevadas e devem ser motivo de preocupação dos profissionais de saúde.
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